VÄLKOMNA SOM UTSTÄLLARE PÅ CLARION HOTEL SIGN
UTSTÄLLARINFORMATION
Besöksadress
Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 33-35, 101 26 STOCKHOLM
Godsadress
Lilla Bantorget 9, 111 23 Stockholm
OBS! Märk alla kollin/leveranser med ert Företagsnamn samt
“KONFERENSENS/EVENTETS NAMN”, datum för konferensen samt kontaktperson på
Clarion Hotel Sign. Clarion Sign förvarar alla leveranser fram till eventet men ser helst att
leveranserna inte kommer tidigare än dagen före eventet. Det är utställaren som beställer
bud till och från hotellet, märker upp leveranser med adresslappar och ser till att godset är
packat på rätt sätt. I samband med in- och utflyttning är det tillåtet att lasta av och på vid
lastkajen. Det är ej tillåtet att lämna bilen parkerad vid lastkajen.
Parkering
Clarion Hotel Sign har inga egna parkeringsplatser utan hänvisar till Stockholms stads
garage precis under hotellet. Där kostar parkeringen ca 280kr/dygn.
Rökning
Är inte tillåten någonstans inne på hotellet.
Försäkring
Clarion Hotel Signs försäkring täcker endast hotellets egna inventarier. Vi rekommenderar
därför att Ni tecknar en separat försäkring för utställningen/mässan – kontakta ert
försäkringsbolag och fråga efter en tillfällig mässförsäkring.
Emballage/Sopor
Varje utställare ansvarar för att inget emballage eller sopor lämnas kvar i utställarområdet. Vi
har begränsat med förvaringsutrymme så vi kan inte garantera att vi har plats för stora
emballage. OM ni vill garantera en plats för förvaring av material under mässan så
rekommenderar vi att ni hyra en konferenslokal som förråd. Pris för detta ges efter förfråga.
Observera att Clarion Hotel Sign inte har möjlighet att lagra gods efter mässan. Material kan
förvaras ett dygn på hotellet, efter detta debiteras 500kr ex moms per dygn i
förvaringskostnad.
Tänk på OBS! Spikar, tejp, häftkuddar etc är ej tillåtet på hotellets väggar, golv och tak. Ev
skador som uppstår på hotellets inventarier debiteras utställaren i efterhand. Häftmassa får
dock användas.
Internet
Trådlöst Internet utan kostnad, Clarion Connect.

Mat och dryck
Clarion Hotel Sign innehar mat- och alkoholtillstånd i alla lokaler. Därför ska all mat och
dryck till montrar och lokaler beställas från hotellet. Det är enligt lag inte tillåtet att ta med sig
egna alkoholhaltiga drycker att servera i montrar o dyl. Det är inte heller tillåtet att medbringa
mat, godis, snacks. Företagets egenbrandade reklamgodis får dock medföras.
VÄLKOMNA SOM UTSTÄLLARE PÅ CLARION HOTEL SIGN
Önskar ni något ytterligare till er monter än det som är avtalat, ber vi er att informera oss om
detta senast en vecka innan ankomst så att vi kan förbereda för era önskemål.
……………………………………………………………………………………………………………
VARMT VÄLKOMNA TILL OSS PÅ CLARION HOTEL SIGN!

